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Bestuursverslagen ter inspiratie 
 
Leden van VOS/ABB kunnen vanaf nu op de website www.vosabb.nl 
bestuursverslagen van andere leden bekijken. De verslagen zijn beschikbaar 
gesteld ter inspiratie van collega's. 
 
Schoolbesturen moeten tegenwoordig jaarlijks in een bestuursverslag 
verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en de financiële positie. Juist 
omdat dit nog een vrij nieuw fenomeen is, heeft VOS/ABB aan leden gevraagd hun 
bestuursverslag beschikbaar te stellen, zodat andere leden kunnen zien hoe dit in 
elkaar steekt. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Veel leden 
reageerden positief op die oproep, waarvoor dank! 
 
De bestuursverslagen staan op een speciale webpagina in de rubriek ledenservice. 
Ze zijn alleen toegankelijk voor leden, als die zijn ingelogd met behulp van hun 
wachtwoord. Inloggen kan via het tabblad Mijn VOS/ABB. De bestuursverslagen 
verschijnen vervolgens in de rechterkolom op de webpagina.  
  
  
Eerste Onderwijscafé in teken van passend onderwijs 
 
‘Elk kind een kans – Passend onderwijs in 2011’, Dat was de titel van het eerste 
onderwijscafé op 12 juni in café Dudok in Den Haag. Zo’n zeventig 
belangstellenden hadden zich voor dit gezamenlijke initiatief van PO- en VO-
raad, de AVS en VOS/ABB aangemeld. En ze waren er (bijna) allemaal: 
vertegenwoordigers uit het PO- en VO-veld, beleidsmakers en journalisten. 
Jammer alleen dat de dames en heren politici het lieten afweten.  
 
Een paar keer per jaar willen de PO- en VO-raad, AVS en VOS/ABB met beleids- en 
opiniemakers, politici en journalisten het debat aangaan over spraakmakende, 
actuele  thema’s die spelen in het funderend onderwijs. Mediacafé Dudok in Den 
Haag vormt bij uitstek hiervoor een sfeervol decor. Het eerste onderwijscafé bleek 
een uitgelezen kans voor geïnteresseerden die iets met passend onderwijs van doen 
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hebben om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. En het was direct al volle 
bak.  
 
Veel bereikt 
Een tweetal panels was gevraagd om hun licht te laten schijnen over het thema 
passend onderwijs in 2011. Dagvoorzitter Bas van ’t Wout wist de discussie al snel 
vlot te trekken. Nu is passend onderwijs, zo bleek ook uit de geanimeerde reacties uit 
de zaal, een dankbaar onderwerp. De aftrap was voor de beleidsbepalers: Kete 
Kervezee (PO-raad), Sjoerd Slagter (VO-raad), Ton Duif (AVS) en Joop Vlaanderen 
(VOS/ABB). In het eerste rondje ‘actualiteit’ zetten zij de toon rond dit onderwerp. 
Wat al snel duidelijk werd is dat het thema passend onderwijs de gemoederen flink 
bezighoudt. Waar er voor de een al veel is bereikt, pleit de ander voor meer geld, 
structuur en aandacht van de politiek. En of het glas nu halfvol, of halfleeg is; over 
één ding waren ze het bijna allemaal wel eens: passend onderwijs verdient ook de 
komende jaren nog volop aandacht van zowel het onderwijsveld, als de politiek. 
Maar welke weg dient daarbij te worden bewandeld?  
 
Ook het tweede panel kon hierover geen eensluidend antwoord geven. Hiervoor 
waren drie deskundigen uitgenodigd: Ursie Lambrechts (voormalig Tweede Kamerlid 
D66 en voorzitter van de evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs), Joseph 
Custers (klinisch psycholoog en zorgcoördinator vmbo) en Dolf van Veen (hoofd van 
de afdeling Onderwijs en jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut en bijzonder 
hoogleraar grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid).  
 
Veel wegen 
Het rondje ‘actualiteit’ werd afgesloten met een muzikaal intermezzo door Joseph 
Custers. Hij bracht op zeer toepasselijke wijze een door hem zelf gecomponeerd 
nummer ‘Top of down’. Custers besloot zijn betoog met een actueel citaat van Marco 
van Basten die ochtend in de krant: ‘We zijn er nog lang niet’, waar hij aan 
toevoegde: ‘We komen er dus wel’. 
 
 In de zaal werd vanuit verschillende hoeken gereageerd op de pleidooien van de 
diverse panelleden. Of het nu ging om betere samenwerking in de zogenoemde 
zorgadviesteams (ZAT’s) en deze vooral niet op te heffen, of om meer betrokkenheid 
van ouders en ouderorganisaties. Gepleit werd voor betere samenwerking tussen 
scholen, leerkrachten en ouders, maar evenzeer ook voor meer geld, continuïteit en 
aandacht vanuit de politiek voor dit thema. Waar de een meldde dat ‘we er nog lang 
niet zijn’, pleitte de ander voor ‘meer waardering’ en betere begeleiding en opleiding 
van leerkrachten als het gaat om zorgleerlingen.  
 
Kortom een zeer boeiende discussie die alle kanten uitwaaierde. Toch was er wel 
een overall conclusie te trekken, die niemand zal verbazen: passend onderwijs is een 
thema dat volop aandacht verdient en dat zeker ook de komende jaren op de 
(politieke) onderwijsagenda moet blijven staan. Het onderwijscafé mocht daaraan 
een eerste steentje bijdragen, zo bleek ook wel uit de ‘naborrel’. Met misschien nog 
wat meer vertegenwoordigers vanuit politiek en journalistiek kan het onderwijscafé 
wel eens een ‘blijvertje’ worden. Het volgende onderwijscafé staat voor dit najaar 
gepland. 
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Jaarverslag VOS/ABB 2007 
 
Leden van VOS/ABB ontvangen binnenkort het Jaarverslag 2007. Het bevat dit 
keer ook een fraai beeldverslag, gemaakt door fotografe Martine Sprangers op 
de openbare scholen De Klaverweide in Almere en De Wilgenhoek in Haarlem, 
RSG Slingerbos/Levant in Harderwerk en daltonschool Helen Parkhurst in 
Almere. 
 
Het jaarverslag bevat onder meer een profiel van VOS/ABB na de reorganisatie die 
in 2007 heeft plaatsgevonden, en die heeft geleid tot een nieuwe bureau-indeling, 
waarbij verenigings- en consultingactiviteiten beter op elkaar zijn afgestemd. Verder 
informatie over het ledenbestand. Er zijn in 2007 drie nieuwe besturen met in totaal 
bijna 7000 leerlingen lid geworden bij VOS/ABB. Door schaalvergroting is het aantal 
besturen dat lid is, verder afgenomen, maar het leerlingenbestand dat zij 
vertegenwoordigen, is juist toegenomen.  
 
Op het gebied van ledenservice heeft de Helpdesk van VOS/ABB in 2007 opnieuw 
een topjaar gedraaid. Zowel telefonisch als per e-mail werden wederom veel vragen 
van leden beantwoord: voor 60 procent uit het primair onderwijs en voor 40 procent 
uit het voortgezet onderwijs. Verder zijn in 2007 de nieuwsbrieven PO en VO met 
succes gedigitaliseerd. Het aantal abonnees is toegenomen en veel leden waarderen 
de snelheid en actualiteit van de nieuwsbrieven, die nu wekelijks verschijnen in 
plaats van tweewekelijks. Ook worden steeds meer vacatures in de nieuwsbrieven 
geplaatst.  
 
In 2007 heeft VOS/ABB de positie van haar afdeling Consulting verder versterkt. Er 
zijn nieuwe consultants aangetrokken en nieuwe diensten ontwikkeld. Daarbij is er 
een trendverschuiving waar te nemen. Waar eerst het accent lag op advisering bij 
inrichting en structuur van organisaties, besteedt Consulting nu ook veel aandacht 
aan cultuur, leiderschap en gedrag. Dit is belangrijk omdat het een niet zonder het 
ander kan. Het is belangrijk dat mensen - juist na een verandering - geïnspireerd en 
gemotiveerd aan het werk gaan.  
 
Het jaarverslag van VOS/ABB, inclusief het financieel verslag en een voorwoord van 
directeur Theo Hooghiemstra, kunt u ook downloaden van www.vosabb.nl. 
 
 
Wijziging modelverordening huisvesting geeft ruimte 
 
De modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs is gewijzigd. 
Schoolbesturen krijgen meer vrijheid bij de indeling van een gebouw, omdat 
het ruimtebehoeftemodel niet meer is gekoppeld aan lokalen, maar aan 
vierkante meters. Ook zijn gedetailleerde normeringen ingeruild voor 
basiseisen en is de administratieve last verminderd. 
 
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) adviseert gemeenten om de 
wijzigingsverordening na het ‘op overeenstemming gerichte overleg’ (OOGO) met de 
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schoolbesturen, vast te stellen voor 1 januari 2009. Hierdoor kunnen de aanvragen 
voor het programma 2010 worden beoordeeld op basis van het aangepaste model. 
De aanpassingen in de huisvestingsverordening zijn te downloaden via www.vng.nl.  
 
 De uitgangspunten die geleid hebben tot de aanpassingen zijn:  
 
1. Betere aansluiting bij de toenemende diversiteit in het onderwijs 
Steeds meer scholen verlaten de klassikale vorm van onderwijs geven. Het 
klaslokaal was echter nog steeds uitgangspunt in de verordening. Daarom is in de 
aangepaste model verordening huisvesting onderwijs het ruimtebehoeftemodel 
gemoderniseerd. Hierdoor is de ruimtebehoefte niet meer gekoppeld aan 
(speel)lokalen, maar is het aantal leerlingen direct gekoppeld aan het benodigd 
aantal vierkante meters (m2).Hierbij geldt de volgende formule: (200 + aantal 
leerlingen x 5,03) + (Schoolgewicht x 1,4). Het schoolgewicht wordt nu ook 
meegenomen in de berekening van de permanente ruimtebehoefte in plaats van 
alleen in de tijdelijke huisvesting.Schoolbesturen hebben door deze aanpassing in 
het ruimtebehoeftemodel meer vrijheid om aan de ruimte-invulling vorm te geven.  
Om de ruimtebehoefte in m2 te kunnen bepalen, zal eerst ook de huidig beschikbare 
capaciteit van een gebouw bepaald moeten worden. Scholen met een ongunstige 
indeling van het gebouw (veelal bij oudere en/of monumentale scholen), kunnen 
hierbij de gemeente verzoeken om dit effect (éénmalig) te corrigeren. Deze wijziging 
heeft ook effect voor het niveau van inrichting van onderwijsleerpakketten en 
meubilair. Ook hierover moeten gemeente en schoolbestuur voorafgaand aan de 
wijziging van de huisvestingsverordening gezamenlijk vaststellen of de school 
voldoende ingericht is en zo ja, voor hoeveel eenheden OLP en meubilair. 
  
 2. Wijziging bouwbesluit 
In 2005 is het bouwbesluit 2003 gewijzigd. Hierbij is ook een aantal normen dat 
betrekking had op schoolgebouwen aangepast. Door dit besluit zijn gedetailleerde 
normeringen ingeruild voor basiseisen, die voor alle onderwijsinstellingen gelijk zijn 
(voorbeeld het realiseren van een speellokaal is niet meer wettelijk verplicht).  Naast 
helderheid voor het onderwijs, bied dit nieuwe besluit ook veel meer flexibiliteit.  
 
 3. Vereenvoudiging regelgeving en vermindering regels/administratieve lasten  
Veel gemeenten en onderwijsinstellingen ervaren dat regelgeving in de 
huisvestingsverordening een belemmering is voor lokaal beleid en dat dit tot teveel 
administratieve procedures leidt. Ook op dit punt is de verordening aangepast. 
 
 
Over Onderwijs met special Kwaliteit 
 
Het blad Over Onderwijs van VOS/ABB is op 19 juni weer uitgekomen, met een 
special over kwaliteit en daarnaast boordevol actuele artikelen. Onderwerpen 
zijn onder meer de gebrekkige ventilatie in schoolgebouwen, de mogelijkheden 
van vroeg Engels op de basisschool, een kijkje in Canada en de situatie van 
het openbaar onderwijs in Limburg. 
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Schoolbesturen zijn overal bezig de kwaliteit van hun scholen (verder) te verbeteren. 
In de praktijk blijkt het vaak lastig om greep te krijgen op de kwaliteit van het 
onderwijs. In deze special van Over Onderwijs komen diverse kwaliteitssystemen 
aan bod. Zoals het instrument Zelfevaluatie Kader voor goed besturen, maar ook 
nieuw ontwikkelde software die snel inzicht geeft in de prestaties van de eigen 
scholen.  
 
Het Gebouw en De vijf vragen 
In de rubriek 'Het gebouw' dit keer het Vader Rijn College in Utrecht, dat bij de 
oplevering in 1995 eigenlijk al uit de tijd was. Een serie aanpassingen heeft het 
gebouw nu eigentijds gemaakt. De rubriek 'De vijf vragen' is dit keer gemaakt in 
Amersfoort. Directeur Joop Stas van obs De Meander beantwoordt de vijf vragen, en 
noemt de gymles als een groot probleem.  
 
Reacties muffe lokalen 
Een ander probleem waar scholen ernstig mee kampen, is de ventilatie van het 
gebouw. Kinderen zitten in muffe lokalen en worden daar soms ziek van. Lees het 
artikel en vooral ook de bloemlezing uit de vele reacties die bij VOS/ABB 
binnenkomen: 'De lucht in een klaslokaal is gemiddeld slechter dan in een 
varkensstal'.  
 
Over Onderwijs doet verder verslag van een reis naar Canada door een 
onderwijsdelegatie, en ging na hoe de stand van zaken is bij het onderwijs in Engels. 
Hoe vroeg kun je daarmee beginnen, en is er dan een doorlopende leerlijn op het 
voortgezet onderwijs? In Arnhem wel. Ten slotte in deze Over Onderwijs een artikel 
over de identiteit van openbare scholen in Limburg,  nieuws over het Inkoopcollectief 
Lesmateriaal en informatie over de mogelijkheden van sponsoring en 
fondsenwerving voor scholen.  
 
Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is op 18 juni naar alle leden van VOS/ABB 
verzonden. U kunt het blad ook virtueel doorbladeren op www.vosabb.nl 
(publicaties). 
 
 
Congres Passend Onderwijs met korting 
 
De invoering van Passend Onderwijs en de voorbereidingen daarop zijn 
onderwerp van een congres op 25 september in het Fulco Theater in 
IJsselstein. Sprekers zijn onder anderen Bart van Kessel van VOS/ABB, 
specialist op dit gebied, en professor Paul Zoontjens, hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. 
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Tijdens het congres ‘Platform Passend Onderwijs’ op donderdag 25 september staan 
de volgende aspecten centraal:  
 

• Actualiteiten passend onderwijs 
• Juridische gevolgen van zorgplicht en passend onderwijs voor de 

verschillende partijen 
• Hoe en onder welke voorwaarden kan passend onderwijs ingevuld worden?  
• Wat zijn de behoeften en wensen van de leerlingen en ouders? 
• Passend onderwijs en bestuurlijke dilemma’s: welke afweging maak je en 

waarom? 
 

Paul Zoontjens en Bart van Kessel geven u inzicht in de actuele ontwikkelingen en 
juridische zaken. De zorgplicht speelt in alle onderwijssectoren, daarom is deze dag 
geschikt voor bestuurders en schoolleiders in het PO, VO en MBO.  
 
Leden van VOS/ABB krijgen 100 euro korting op de deelnameprijs en betalen dus 
399 in plaats van 499 euro.  
 
Direct inschrijven kan via www.vosabb.nl (passend onderwijs). Meer informatie op 
www.elseviercongressen.nl. 
 
 
 
Onderwijsraad: 'Eerder beginnen met Engels' 
 
Het onderwijs in vreemde talen moet worden versterkt. Op de basisschool 
moet eerder met Engels worden begonnen, en meer Nederlanders moeten twee 
vreemde talen op een minimum niveau beheersen. Dat zegt de Onderwijsraad 
in het advies 'Onderwijs in vreemde talen in Nederland'. 
 
'Wil Nederland blijven meekomen in de internationale economie, dan is het nodig dat 
meer Nederlanders meer talen beheersen en dat het niveau van de taalbeheersing 
stijgt', zo concludeert de Onderwijsraad. In het advies, dat is uitgebracht op verzoek 
van de Tweede Kamer, staat de vraag centraal hoe de taalbeheersing van 
Nederlanders op een hoger niveau gebracht kan worden. De raad doet daarvoor een 
aantal concrete voorstellen.  
 
Als eerste wordt aangegeven dat kinderen op de basisschool eerder met een 
vreemde taal moeten beginnen. Het zal dan meestal om Engels gaan, omdat 
kinderen het meeste met die taal in aanraking komen, maar in de grensstreken geldt 
dat voor Frans en Duits. 'Door gebruik te maken van de onderdompelingsmethode 
hoeft dit geen uitbreiding van het leerplan te betekenen', aldus de Onderwijsraad. Dit 
houdt in dat een deel van de reguliere lessen in het Engels wordt gegeven. De 
Onderwijsraad stelt voor om het Engels in de basisschool via een wetswijziging tot 
mogelijke deelvoertaal te maken voor ten hoogste 15 procent van de onderwijstijd.  
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Basisscholen kunnen kiezen of ze met Engelse lessen beginnen in groep 1 of in 
groep 5. Hierdoor ontstaan uiteindelijk twee eindniveaus voor het basisonderwijs, 
waarover afspraken gemaakt moeten worden. Scholen voor voortgezet onderwijs 
kunnen hierop dan aansluiten. Door vroeg onderwijs in vreemde talen zullen veel 
kinderen eerder het Engels beheersen. Hierdoor komt er in het curriculum van 
opvolgende onderwijssoorten tijd en energie vrij voor andere talen. Verder wil de 
Onderwijsraad in het middelbaar beroepsonderwijs één vreemde taal verplicht stellen 
en in de niveau-4-opleidingen twee vreemde talen.  
 
Om dit te kunnen bereiken zijn opscholingsprogramma's nodig voor de leerkrachten 
in po, vo en mbo. Deze opscholingsprogramma’s kunnen voor wat betreft de studie- 
en vervangingskosten lopen via een nog op te richten fundatie die beurzen verstrekt 
aan leraren, zoals opgenomen in het Convenant Actieplan Leerkracht van 
Nederland.  
 
Daarnaast ziet de raad mogelijkheden in een buitenschools aanbod van vreemde 
talenonderwijs via lokale talenscholen. Het volledige advies van de Onderwijsraad en 
de samenvatting kunt u lezen via www.vosabb.nl of www.onderwijsraad.nl. 
 
 
Vacatures (2) 
 
Directeur obs in Vlissingen 
Adviseur team bedrijfsvoering bij VOS/ABB 
 
Meer weten over de vacatures? Bekijk dan de advertenties op www.vosabb.nl. 
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